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Hogyan tudsz nálunk diákönkéntesként dolgozni?
Nézd meg a honlapon, hogy az iskoláddal van-e szerződésünk
www.fehervari allatotthon.hu/kozossegiszolgálat
Jelentkezz e-mailben az alábbi e-mail címen:
diakherosz@gmail.com
Ha már regisztráltál e-mailben megküldünk neked minden fontos
információt arról, hogy
MIKOR? HOGYAN? MILYEN FELADATOT?
tudsz diákönkéntesként teljesíteni
FONTOS! A Facebook oldalunkon a HEROSZ-diákönkéntes
zártcsoportban tudod tartani a kapcsolatot a közösségi szolgálati
koordinátoroddal, aki segít neked mindenben.
MIKOR? A diákönkénteskedés heti beosztás alapján történik.
Ezért minden héten közzéteszünk egy táblázatot az elvégzendő feladatokkal,
az időpontokkal, ahová neked fel kell iratkozni.
Ha nem vagy feliratkozva, akkor sajnos azon a héten nem tudunk fogadni
önkéntes munkára.
MÉG EGY FONTOS DOLOG! Az állatotthonban érvényes házirendet
mindenkinek be kell tartani, ez a sérülések, balesetek megelőzését szolgálja.
Aki vét a házirend ellen első alkalommal figyelmeztetjük legközelebb pedig
eltanácsoljuk szervezetünktől.

Várunk diákönkéntesnek ha szereted az állatokat, szeretsz
friss levegőn a szabadban lenni és kipróbálnád magad
állatgondozóként!
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MILYEN FELADATOKBAN LEHET RÉSZTVENNI NÁLUNK?
 Részt vehettek munkatársaink napi munkájának
segítésében: állatok etetésének előkészítése, takarítás, állatok
gondozása stb.
 Részt vehettek / elsősorban fiúk/a karbantartó csapat
munkájában.
 Részt vehettek a kölyök állatok szocializációjában: kutyusok
pórázhoz-nyakövhöz szoktatása, cicák emberkézhez szoktatása.
 Rendezvényeinken a legkülönbözőbb feladatokban
vehettek részt: szórólapozás, rendezvény helyszín előkészítése,
kézműves foglalkozásokon hospitálás, kutyusok cicusok
sétáltatása külső helyszíni rendezvényen stb.
 A vasárnapi sétákon a sétafelelősöknek segíthettek a kutyák
nyakövezésében, a sétára érkezők koordinálásában.
 Ha sikeresen teljesítesz 20 óra önkéntesmunkát lehetőséget
kaphatsz arra, hogy a tréningen résztvevő kutyusok
kiképzésében is aktívan részt vegyél.

MI A TEENDŐ AMIKOR MEGÉRKEZTEK AZ
ÁLLATOTTHONBA?
Megkeresitek az adott napon dolgozó munkatársunkat
/ Betti, Erika, Tündi/ és nála jelentkeztek munkára.
Ő a heti beosztás alapján tudni fogja, hogy milyen feladatra jelentkeztetek.
Ha a munkával végeztetek mindig neki kell jelezni – ellenőrzi az elvégzett
munkát és aláírja az adatlapotokat.

MILYEN RUHÁZATBAN GYERE?
Bármilyen kényelmes viseletben , amit nem sajnáltok, ha vizes lesz, sáros
lesz, cica- és kutyaszőr kerül rá, amiben tudtok megfelelően mozogni.
Átöltözési lehetőség van.
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